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Instrução Normativa PRDU Nº 03/2022 

 

Estabelece orientações à Área da Saúde para as 

admissões de servidores PAEPE, mediante estudo de 

Distribuição de Vagas, conforme aprovado na Deliberação 

CONSU 20/2022 

 

Considerando: 

• O término da vigência da Lei Complementar 173 que impôs limitações para admissões 

de servidores da carreira PAEPE; 

• a necessidade de recompor minimamente o quadro de servidores da Universidade 

frente aos déficits ocorridos nos últimos anos; 

• a política de contratação de servidores PAEPE proposta pela Pró Reitoria de 

Desenvolvimento Universitário e aprovada pelo Conselho Universitário em sua 176ª 

Sessão Ordinária, realizada em 31.05.22, que possibilita tal recomposição do quadro 

preservando o equilíbrio orçamentário da Universidade; 

 

O Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário, no uso de suas atribuições, estabelece 

os seguintes procedimentos para utilização das vagas concedidas pela Deliberação CONSU 

20/2022. 

 

Artigo 1º - As vagas atribuídas durante a reunião do CONSU à Área da Saúde ficaram 

distribuídas conforme segue: 

 

  Ação 1 Ação 3 

Saúde 6 83 

 

Artigo 2º – Os órgãos que compõem a área da saúde deverão registrar no sistema “Solicita” 

(CVND/SG) as vagas prioritárias que necessitam de reposição, no período de 01-08-2022 a 

31-08-2022. A avaliação da demanda será realizada pela Coordenadoria Geral da 

Universidade em conjunto com a Pró Reitoria de Desenvolvimento Universitário e a Diretoria 

Executiva da Área da Saúde que, tomando como base as justificativas apresentadas e o 

número de vagas disponíveis dentre as aprovadas pelo Consu farão a triagem das solicitações 
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Parágrafo único – Compreendem os órgãos da área da saúde:  

CAISM, CSS/Cecom, GASTROCENTRO, HC, HEMOCENTRO. 

 

Artigo 3º - Considerando que ao longo do primeiro semestre de 2022 foram aprovadas vagas 

aos órgãos, a quantidade de vagas destinadas ao grupo fica redefinida conforme segue: 

 

UEPEx Ação 3 
Aprovadas 

CVND 2022 * 

TOTAL  
Ação 3 

Disponíveis 

Saúde 83 2 81 

* Debitado do número de vagas concedidas pelo CONSU   

 

§ 1º – A CVND acompanhará por meio de relatório mensal, o processo de preenchimento das 

vagas concedidas pela Deliberação Consu 20/2022, desde a solicitação dos órgãos até a 

contratação definitiva dos servidores PAEPE. 

 

§ 2º – As vagas cujo preenchimento se dará por meio de abertura de concursos públicos, 

deverão ser apreciadas pela Comissão de Vagas Não Docente conforme estabelecido na 

Deliberação CAD-A-09/2018.  

 

Artigo 4º – Quanto aos segmentos das vagas aprovadas, esclarecemos que os órgãos que 

foram contemplados com um número par de vagas, deverão preenchê-las na proporção de 

50% em cada segmento (médio e superior); os contemplados com um número ímpar de vagas 

deverão preenchê-las com o número maior de vagas de nível médio.  

 

Parágrafo único - Qualquer proposta de alteração de nível da vaga concedida, deverá ser 

submetida à apreciação da CVND. 

 

Artigo 5º– Os órgãos contemplados na ação 1 que tiveram suas solicitações impedidas de 

prosseguir em função da vigência da Lei Complementar 173, deverão formalizar solicitação à 

PRDU/Quadro de Vagas que emitirá a autorização para sua retomada da forma que foram 

aprovadas pela CVND e CAD.  
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Artigo 6º - Os casos omissos serão decididos pela CVND. 

 

Artigo 7º – Esta Instrução Normativa entra em vigor nesta data. 

 

 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz” 

Em 28/07/2022 

 

 

Prof. Dr. Fernando Sarti 

Pró-Reitor de Desenvolvimento Universitário 

INSTRUÇÃO NORMATIVA PRDU nº 3/2022

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar código 58E93EBB B4CF4D9D AED3F84E EFF827F4

http://www.prdu.unicamp.br/


Documento assinado eletronicamente por Fernando Sarti, PRÓ-REITOR, em 15/08/2022, às 14:43 horas, conforme Art.
10 § 2º da MP 2.200/2001 e Art. 1º da Resolução GR 54/2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
sigad.unicamp.br/verifica, informando o código verificador:
58E93EBB B4CF4D9D AED3F84E EFF827F4


